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 فن السرية الذاتية عند جلبدن بانو بنت بابر
 )دراسة فنية(

 د. مىن مصطفى حممد يوسف
 بهاامدرس اللغة الفارسية وأد

 جامعة املنصورة -كلية اآلداب 

 ملخص البحث:
السيرة الذاتية: هى فن أدبى نثرى يقدم صاحبها مادة عن حياته الشخصية فىى 

 ية ايجابية ألجيال القادمة.مختلف مراحلها مع ذكر أهم األحدث بهدف ترب

وتعتبىىىر ةىىىيرة جلبىىىدت اىىىانب برىىى  ال لىىى  اىىىابر  وللسىىىيرة الذاتيىىىة أخىىىةال مختل ىىىة 
م( 1514ه/ 932) التىى حة ى  خىاه القىاية الهرديىة مىن –مؤةس األةىرة التي بيةىة

م( مىىىىن نىىىىب  السىىىىيرة الذاتيىىىىة اى اايةىىىىة التىىىىى تعرىىىىى اسىىىىرد 1856ه/ 1274) حتىىىىى
اسا  حياة صاحبها م ا يعىى صبية واححة عن األ ااي الحقيقية للشخص ومال

حيىىىىاة صىىىىاح  السىىىىيرة ألنهىىىىا تشىىىىت ا علىىىىى مىىىىادة   ةىىىىرة مىىىىن ال علبمىىىىا  واأل اىىىىاي 
 والحبادث الصغيرة والكبيرة.

 وقد قس   جلبدت ةيرتها الذاتية إلى ج ئين ك ا يلى: 
( يشىىت ا علىىى أ اىىاي فتىىرة حةىىم اىىابر أى والىىد 48( جىى ق قليىىا )حتىىى صىى حة 1)

وللتسىىىىهيا والتحديىىىىد أويد  ال حقىىىى) تحىىىى  عرىىىىبات )اخىىىى  أول( أى  ال ؤل ىىىىة
 الج ق األول.

( وهىىب يشىىت ا علىىى أ اىىاي فتىىرة 133حتىىى  49( الجىى ق األربىىر )مىىن صىى حة 2)
هىىى  أى السىىرة التىىى أةىى ل  فيهىىا عيرىىا ميىىر ا 960أ يهىىا ه ىىايبت حتىىى ةىىرة 

 رامرات اأمر ه ايبت وأصاح محروًما من نع ة الاصر.
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ألنىىه يشىىت ا علىىى ت صىىيال  متعلقىىة بىىاع    ىىر اال بحىىبعا وهىىذا الجىى ق  ا
 الحبادث العائلية.

وكىىىذل  يشىىىت ا علىىىى مصىىىىلحا  وكل ىىىا  وخىىىرل القىىىب  الحيىىىاة فىىىى الىىىبال  
 ال لكى التى يبدو مرها خدة تغلغا الثقافة اىيرانية بين أفراد األةرة التي بيةة.

 مقدمة
 موضوع الدراسة: 

التىىى  ب برىى  اىىابر مؤةىىس األةىىرة التي بيةىىة فىىن السىىيرة الذاتيىىة عرىىد جلبىىدت اىىان
م( ولىىىد  1856ه/ 1274) م( حتىىىى1514ه/ 932حة ىىى  خىىىاه القىىىاية الهرديىىىة )

م( وعاخ  حتى ةن الث انين وقض  فترة البةلىة مىن 1523 ه/929) جلبدت ةرة
حياتها فى الترقا والترحال مع والدها بين آجر  وكابا وةافر  أيضًا إلى مةة وتعىد 

اق القليال  ال ل ا  االلغة ال ايةية ولحسن الحظ انىه قىد اقىى عرهىا جلبدت من الرس
وهىىب يشىىت ا علىىى جبانىى   -مىىع أت جىى ًق مىىن آ ىىر  ةىىاق  وم قىىبد -مؤل ىىًا اال ايةىىية

 –مىىىن حياتهىىىا الشخصىىىية وباألحىىىافة إلىىىى معلبمىىىا  م يىىىدة تتعلىىى) اأ بانهىىىا ه ىىىايبت 
يىىر مىىن ةىىيدا  تلىى  وهرىىدال وكىىامرات وعىىدد كث –الىىذى تىىبلى الحةىىم اعىىد ابيهىىا اىىابر

األةىىىرة وباألحىىىافة إلىىىى ذلىىى  فهىىىب يعرفرىىىا اىىىاداي الحيىىىاة فىىىى الىىىبال  التي ىىىبيى التىىىى 
 ران  خديدة اىيتاا  االثقافة اىيرانية واللغة ال ايةية.

 سبب اختيار املوضوع:
  وت يحًصىىىىاالسىىىىيرة الذاتيىىىىة جىىىىرس مىىىىن األجرىىىىا  األدبيىىىىة التىىىىى لىىىىم تقتىىىىا احًثىىىىا 

دت اانب  كان  ةيرتها )جلبدت نامه( ةبًاا فىى خىهرتها وعرض ةيرة أميرة  مثا جلب
أمىىر جىىدير اااهت ىىام  ومىىن م ايىىا  فىىى عىىالم الرسىىاق وجعىىا عىىالم ال ايةىىية مىىديرا لهىىا 

رتابهىىىا أنىىىه يترىىىاول مبحىىىبعا  جديىىىدة تي ىىىة  اصىىىة اىىىال جت ع فىىىى ال تىىىرة التي بيةىىىة 
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وهبايىىاتهن و صبًصىىا مجت ىىع الرسىىاق ا ىىا فىىيهن ةىىيدا  األةىىرة الحار ىىة وأنشىىىتهن 
اليبمية ومجالسهن واحت ااتهن وعىاداتهن وةبىين أيًضىا مةانىة الرسىاق فىى تلى  ال تىرة 

كاللعى  االصىبلجات  -ر ا يشرل كيفية تعلم نسىاق األةىرة الحار ىة ال رىبت العسىةرةة
ااىحىىىافة الىىىى تعل هىىىن العلىىىبم التىىىى كانىىى   يىىىر  -ويمىىىى السىىىهام ويكىىىبي الخيىىىا

ى الكتىىىاي الضىىىبق علىىىى كيفيىىىة ايتىىىداق الرسىىىاق ك ىىىا يلقىىى –متدوالىىىة فىىىى ذلىىى  العصىىىر
ل الاىىس الرجىىال فىىى وقىى  ال عىىايش وكيفيىىة اخىىترارهن فىىى ال جىىالس ال ختلىىىة مىىع 
الرجال اشر  عدم وجبد خخص  رة  وأيًضا يعتبر هذا الكتاي مرآة امعىة ي ةىن 
أت يشاهد فيها أقا الج ئيا  ال تعلقة االحياة ااجت اعية الخاصة اأةىرة التي ىبيةين 

 فى الهرد  م ا يثرى ال ةتاة العربية ا علبما  تي ة عن تل  ال ترة.

 اهلدف من الدراسة:
تقديم آياق مختل ة حبل تبصىي  السىيرة الذاتيىة  واألجااىة علىى السىؤال التىالى: 

 ها تبافر  مقبما  السيرة الذاتية فى كتاي "جلبدت نامه"؟

 املنهج املتبع فى البحث:
 وات ام ذل  ق   االخىبا  التالية: ال رهج البص ى ااةتقرائى

 قراقة ةيرة جلبدت قراقة متأنية. -
 دياةة خةا ةيرتها الذاتية. -
 دياةة مدى تبفر خرو  السيرة الذاتية فى كتابها. -

 تعريف السرية الذاتية فى اللغة :
السيرة الذاتية فى اللغىة هىى: يقىال: ةىاي بهىم ةىيرة حسىرة. السىيرة الهي ىة. وفىى 

ُوَلىَةُرع  التر ةا ) يَرَتَها األأ  .(1)وةير ةيرة: حدث أحاديث األوائا"  21 اله (يُدَها ة 

                                                 

  .390  4( ابن مرظبي  ج ال الدين  لسات العري  ج 1)
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وجىىىىاق فىىىىى القىىىىامب  ال حىىىىي : السىىىىير: الىىىىذهاي كال سىىىىير والتيسىىىىاي وال سىىىىيرة 
والسىىىيروية  والسىىىيرة: الضىىىري مىىىن السىىىير  والسىىىيرة االكسىىىر: السىىىرة أو الىرةقىىىة  أو 

 .(2)الهي ة"

 تعريف السرية الذاتية فى االصطالح:
مىىا فىىى ااصىىىالل فهىىى اصىىبية عامىىىة: مصىىىلح يىىدل علىىى ةىىير الحيىىىاة أو أ

وهىىى عاىىاية عىىن ترج ىىة حيىىاة أحىىد األعىىالم  وأهىىم السىىير )ةىىيرة ابىىن  ترج ىىة الحيىىاة 
هشىىام( وةىىيرة ال لىىبش  وقىىد تكىىبت ترج ىىة ال ؤلىىف عىىن ن سىىه فهىىى فىىى األدي تىىدل 

 على السلبش وأةلبي الحياة والترج ة.

حىىديًثا اقبلىىه: "وهىىى اليىىبم فىىن أدبىىى مىىن األجرىىا   ثىىم يبحىىح التىىبنجى ال  هىىبم
األدبية التى تحةى حياة األدااق واألعالم  وتروى نبًعىا مىن القصىص ال عت ىد علىى 

 .(3)الذكرةا "

ولقىىىد تعىىىدد  التعرة ىىىا  وتاايرىىى  حىىىبل مصىىىىلح السىىىيرة  الذاتيىىىة فعبىىىد الع ةىىى  
أمىا ( 4)ك ىا يراهىا هىب"خرف يىرى أت السىيرة الذاتيىة "تعرىى حر ًيىا ترج ىة حيىاة إنسىات 

خبقى حي  فقد تحدث اصىبية عامىة عىن األمىبي األةاةىية التىى يجى  أت تتىبافر 
فى السيرة لكره لم يقدم تعرة ا واحًحا لها  ف ى حديثىه عىن السىيرة عرىد الغىري حىدد 

 أيبعة أمبي يج  تبافرها وهى:

                                                 

  .  مادة ةير1987  2( ال يرو  آاادي  القامب  ال حي   مؤةسة الرةالة  بيرو    2)
  1  داي الكتىىىى  العل يىىىىة  بيىىىىرو    2ي  جدال  صىىىىا فىىىى  األ ( التىىىىبنجى  مح ىىىىد  ال عجىىىىم3)

1993  536.  
( خىىىىرف  عبىىىىدالع ة   أدي السىىىىيرة الذاتيىىىىة  مةتاىىىىة لبرىىىىات والشىىىىركة ال صىىىىرةة العال يىىىىة للرشىىىىر  4)

  .27م  ص1998لبنج ات  
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 أت يةت  ال ؤلف عن ن سه. -
 ات يةت  ج ًق من حياته أو حياته كلها. -
 ركي  على الحياة الشخصية وعدم التىرق لألحداث العامة.الت -
 الصراحة والصدق. -

ر ىىا أنىىه اعتبىىر السىىيرة فًرىىا أدبًيىىا اقبلىىه "إن ىىا حسىىبرا أت نعىىرف أت نشىىير إلىىى أت 
 .(5)هذا ال ن األدبى له تراث كبير عن القبم

وةضع فيلي  لبجبت حًدا للسيرة الذاتية حيث يقبل "يصاح حد السىيرة كالتىالى: 
لحد: حةى اةتعادى نثرى يقبم اه خخص واقعى عن وجبد  الخاص وذلى  عرىدما ا

  .(6)يرك  على حياته ال ردية وعلى تايةخ خخصيته  اص ة  اصة"

بير ا يرى الكاتى  ال غربىى عبىدالقادي الشىاوى اىأت السىيرة لهىا عالمىا   وةحىدد 
ه  اىىالتركي  تلىى  العالمىىا  اقبلىىه: "وقىىد ا تصىىرنا هىىذ  العالمىىا  فىىى احثرىىا  اقسىىي 

علىىى ثىىالث مرهىىا تبىىدو جبهرةىىة فىىى كىىا كتااىىة ةىىير ذاتيىىة أعرىىى: الحضىىبي ال تصىىا 
اضىى ير األنىىا كتعبيىىر عىىن امىىتالش ناصىىية الكىىالم  والتىىذوة  مىىن  ىىالل تحبةىىا تلىى  
األنا إلى بؤية  وال يثاق التل ظىى الىذى يتجلىى فىى أوحىح صىبي  فىى إعىالت الكاتى  

 .(7)عن مقصديته من الكتااة"

 ما فى كالم الشاوى يرى أنه يرك  على ثالث أمبي جبهرةة هى:وال تأ
 . اةتخدام ح ير األنا -

                                                 

 .11-6م  1956( انظر حي   خبق   الترج ة الشخصية  داي ال عايف  الىاعة الرااعة  5)
بت  فيليىى   السىىيرة الذاتيىىة ال يثىىاق والتىىايةخ األدبىى   ترج ىىة ع ىىر حلىىى  ال ركىى  الثقىىاف  ( لبجىى6)

  .22م  1994العرب   األولى 
( الشىىاوى  عبىىدالقادي  الكتااىىة والبجىىبدة السىىيرة الذاتيىىة فىى  ال غىىري  أفرةقيىىا الشىىرق  ال غىىري  7)

 .7م  2000
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 .)أنا( الكات  هى بؤية األحداث فى السيرة -
 .تحديد الغاية من الكتااة -

وةقتىىىرل مح ىىىد عبىىىدالغرى حسىىىن تعرةً ىىىا للترج ىىىة الذاتيىىىة قىىىائاًل: "هىىىى أت يةتىىى  
وةسىرد أع الىه وأثىاي   وةىذكر أيىام  ال رق بر سه تايةخ ن سه   يسجا حبادثىه وأ اىاي  

اااه وكهبلتىىه ومىىا جىىرى فيهىىا مىن أحىىداث. وةىىرى الااحىىث صىىالح م ىىي  وخىىال بلتىه 
العىىىامرى أت السىىىيرة هىىىى تسىىىجيا اةىىىتعادى صىىىادق لع ىىىر أو علىىىى األقىىىا لعىىىدد مىىىن 
ةىىىريه  مىىىن الخبىىىرا  واألفعىىىال والت ىىىاعال  وتأثيراتهىىىا ال بيةىىىة والاعيىىىدة ال ىىىدى علىىىى 

تعرةىى  اسىىي  للسىىيرة  لىىم يحىىدد    مح ىىد عبىىدالغرى حسىىن هىىب:وتعرةىى (8)الشىىخص"
الكاتىىىى   يىىىىه خىىىىروالا إا تسىىىىجيا األحىىىىداث فىىىىى ج يىىىىع ةىىىىرين الع ىىىىر  أمىىىىا صىىىىالح 

 العامرى فأنه يضع محددين للسيرة:
 . تسجيا ل ا ةب) من الع ر أو لج ق مره -
 تسجيا األحداث ال ه ة فق . -

محىىىددة واعتبرهىىا أهىىىم  وكثيىىر مىىن الكتىىىاي العىىري أو الغىىربيين يكىىى  علىىى أمىىبي
 هى السيرة الذاتية وة ةررا أت نلخصها  ي ا يلى: خرو  فى تحديد ما

 التىاب) بين ال ؤلف والسايد والشخصية الرئيس هب من أهم محدد للسيرة الذاتية. -
 . التركي  على الحياة الشخصية لل رد -
 تسجيا ج يع مراحا الع ر أو ج ق مرها ومراعاة الصدق والصراحة. -
  .والتركي  على األحدث ال ه ة لشخصية الرئيس فى بؤية األحدث جعا ا -

 سرية جلبدن الذاتية:
دونىىى  جلبىىىدت اىىىانب ةىىىيرتها الذاتيىىىة ولىىىم تضىىىع لهىىىا عرىىىبات إلىىىى أت عثىىىر عليهىىىا 
ال ستشىىىرق "خىىىايل يةىىىب" فىىىى مةتاىىىة ال تحىىىف البرةىىىىانى حىىى ن ال خىبالىىىا  التىىىى 

                                                 

  . 23  ال غري  ( انظر الشاوى  الكتااة والبجبد السيرة الذاتية ف8)
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نى  ال خىبالىة بىدوت عرىبات فقىد ُنهب  من الهرد وق  ااحتالل البرةىانى  ول ىا كا
ةىىى اها "يةىىىب" ه ىىىايبت نامىىىه ألت الجىىى ق األربىىىر مىىىن هىىىذا الكتىىىاي يترىىىاول فتىىىرة حةىىىم 
ه ىىايبت الىىذى كانىى  أمىىه إيرانيىىة  م ىىا جعلىىه يهىىتم أرثىىر مىىن  يىىر  مىىن ملىىبش الهرىىد 
اإقامىىة عالقىىا  مىىع إيىىرات  وقىىد الاعىى  السىىيدة أنرىى  بيىىبيةج هىىذ  ال خىبالىىة ألول 

عرىىىىبات ه ىىىىايبت نامىىىىه مىىىىع كتااىىىىة مقدمىىىىة م صىىىىلة االلغىىىىة  م تحىىىى 1902مىىىىرة ةىىىىرة 
اىنجلي ةة وترج ة ال تن األصلى إلى اللغىة اىنجلي ةىة  ثىم الاىع الكتىاي مىرة أ ىرى 

م وتعتبر تلى  الىاعىة صىبية البى) األصىا مىن الاعىة السىيدة 1925فى لكهرب ةرة 
اهىبي  م فىى 1944أنر  بيبيةج وترج ها يخيد ا تر ندوى إلى اللغة األيدية ةرة 

وأيًضىىا حققىىه ويتاىىه والاعىىه ايىىرج افشىىاي فىىى  م فىىى اهىىبي 1995والاىىع فىىى ةىىرة 
"جلبدت نامه" وذكر أت ةب  تسى يته بهىذا ااةىم ألنىه  م تح  عربات2004الهرات 

 ص حة. 138يتراول السيرة الذاتية ل ؤل ته وةبلغ عدد ص حاتها 
 ا يأت :والكتاي متعل) اخباالر ال ؤل ة ومعلبماتها عن عصر ملكين ك 

( يشىىت ا علىىى أ اىىاي فتىىرة حةىىم اىىابر أى والىىد 48)حتىىى صىى حة  جىى ق حىى يا (1)
ال ؤل ىىة وللتسىىهيا والتحديىىد أويد  ال حقىى) تحىى  عرىىبات )اخىى  أول( أى الجىى ق 

 (9)األول وبدأته بذكر دوافع الكتااة فتقبل:
"رىىات قىىد أصىىدي ال لىى  )أربىىر( األمىىر فحىىبا  علىىيةم ات تىىدونبا مىىا تعرفبنىىه مىىن 

قىىد يحىىا عىىن داي ال رىىاق الىىى  –الىىذى مةانىىه ال ىىردو  –عىىن ال لىى  )ه ىىايبت( وقىىائع
                                                 

ه ا  واقعىىه فىىردو  مةىىانى وحضىىر  جرىى  آخىىيانى ميدانسىىته ااخىىيد چىىحةىىم خىىد  بىىبد كىىه آن - 9
بربةسيد. وقتى كه حضىر  فىردو  مةىانى ا  داي ال رىا بىداي اقىا  راميدنىد ايىن حقيىر هشى  

خىريد  وبخىاالر  ھچخىاهى آنىپاد ةاله ببد وبيات واقع خايد ك ترش اخاالر ماند  برا بر حةىم 
 نبخته مى خبد ببد 

)د تىىىر اىىىابر و ىىىباهر ه ىىىايبت(  جلبىىىدت نامىىىه  اىىىه كبخىىى   ايىىىرج افشىىىاي  تهىىىرات   جلبىىىدت اىىىانب
  . م2004
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يتجىىىاو  ث ىىىانى ةىىىربا  لىىىذل  فقىىىد  داي الاقىىىاق وكىىىات ع ىىىر هىىىذ  الحقيىىىرة )جلبىىىدت( ا
يتاقى فىى ذاررتهىا أقىا القليىا مىن البقىائع والحىبادث وبرىاق علىى األمىر ال لكىى دوت 

  .را ما كات قد ة ع أو كات قد تاقى فى الذاررة

( وهب يشت ا على أ ااي فترة أ يهىا 133حتى  49الج ق األربر )من ص حة  (2)
هى أى السرة التى أة ل  فيهىا عيرىا ميىر ا كىامرات اىأمر 960ه ايبت حتى ةرة 

 ه ايبت وأصاح محروًما من نع ة الاصر.
وهىىذا الجىى ق  ا ىىر اال بحىىبعا  ألنىىه يشىىت ا علىىى ت صىىيال  متعلقىىة بىىاع  

 الحبادث العائلية.

ذل  يشىىىت ا علىىىى مصىىىىلحا  وكل ىىىا  وخىىىرل القىىىب  الحيىىىاة فىىىى الىىىبال  وكىىى
 ال لكى التى يبدو مرها خدة تغلغا الثقافة اىيرانية بين أفراد األةرة التي بيةة.

وأيًضىىىا يشىىىت ا علىىىى مصىىىىلحا  وكل ىىىا  وخىىىرل القىىىب  الحيىىىاة فىىىى الىىىبال  
 ةرة التي بيةة.ال لكى التى يبدو مرها خدة تغلغا الثقافة اىيرانية بين أفراد األ

وهذا الكتىاي مىن الباحىح أنىه ألىف اعىد حادثىة ةى ا عيىبت كىامرات ميىر ا التىى 
هىىى وآ ىىر حادثىىة مدونىىة فىىى هىىذ  الرسىىخة البحيىىدة ال بجىىىبدة  960وقعىى  فىىى ةىىرة 

تترىىاول ن ىىس ال بحىىب  والاىىاقى م قىىبد  ولىىيس اعيىىًدا مىىن أنىىه مىىادام الع ىىر قىىد الىىال 
 كتابها حبادث أ رى.بى)جلبدت( ا بد أت تكبت قد ح ر  فى 

وكىىا ال ىىتن يحةىىى عىىن عالقىىة ال ىىبدة والحىى  التىىى كانىى  تىىرب  جلبىىدت اأ يهىىا 
ه ىىايبت  وةىىب  هىىذا األمىىر أت أم ه ىىايبت كانىى  قىىد تبرتهىىا ألت أم جلبىىدت ماتىى   
وهى ا ت ال فى فتىرة الى بلىة  وقىد ذكىر  جلبىدت كالًمىا علىى لسىات ه ىايبت ي ةىن 

 كان  تج ع بين األ   وأ يها.أت يةشف ببحبل مدى ال بدة التى 

وفىىى خىىرل ال بحىىبعا  التايةخيىىة نىىادًيا مىىا كانىى  تىىذكر جلبىىدت ةىىربا  البقىىائع 



 منى مصطفى محمد يوسفد.                                                فن السيرة الذاتية عند جلبدن بانو بنت بابر
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

53 

والحىىىبادث  وكىىىا هىىىذا ال ىىىتن يبىىىين مىىىدى ي بتهىىىا فىىىى ال حافظىىىة علىىىى وقىىىاي الىىىبال  
 ال لكى وهيبته.

وأفضىىا دليىىا علىىى هىىذا أنىىه ذا  يىىبم كىىات قىىد تج ىىع األ ىىبة )ه ىىايبت وكىىامرات 
 ات وهرىىىدال( مىىىع اعضىىىهم فىىىى الخي ىىىة وأحضىىىروا اىبرةىىى) والىسىىى  وعسىىىةرى وةىىىلي

ليغسلبا أيديهم وةىأرلبا الىعىام  ول ىا كىات ةىلي ات أربىر مىن أ بةىه ان ىرةن )هرىدال 
وعسىىةرى( فبحىىعا أمامىىه اىبرةىى) وبعىىد   سىىال ه ىىايبت وكىىامرات أيىىديه ا وبعىىد أت 

  سا ةلي ات يديه نظف أن ه كتب  جلبدت اشأت هذا ال بحب :

رف مير ا عسةرى ومير ا هردال أ اه ا ةلي ات كثيىًرا وقىاا لىه مىا هىى هىذ  "ع
 .الحركة التى ترم عن أ الق الرة يين"

: لديرا نحن السادة عرف اأت نغسا أيىديرا أمىام ال لى  لكىن مىادام هىب تكىرم أولًا
وأمر اأت تغسا يدش قبلرا  فال نستىيع أت نغير أوامر  وهىذ  الحركىا  األنفيىة مىاذا 

 .(10)صد من ويائها؟!تق

وقىىىىد أخىىىىاي  جلبىىىىدت إج الًيىىىىا إلىىىىى مجىىىى ق ه ىىىىايبت إلىىىىى إيىىىىرات ولقائىىىىه االشىىىىا  
الهاةىى  الصىى بى علىىى أةىىا  مىىا كانىى  قىىد ةىى عته مىىن ه ىىايبت أو يفقائىىه  ونحىىن 
نعلىىىم أت الشىىىا  اله اةىىى  لىىىم يقصىىىر فىىىى الترحيىىى  بىىىىه ايبت  وكىىىذل  أيةىىىا أمىىىرةن 

وكىذل   (11)  ال لى  والترحيى  اىهم صلين لحةام  راةات اشىأت القىب  اةىتقاال ذلى
 أخاي  جلبدت إلى ما يدوي دا ا البال  ال لكى من وقائع وحبادث.

                                                 

 .122ص –( جلبدت نامه1)
م 1941  كلكتىه 31 –12ص –( ذل  األمر مديج فى عدة مراجىع مرهىا تىذكرة ه ىايبت وأربىر2)

 1350 –. تهىرات61 –53عبد الحسىين نىبايى ص –وأيًضا فى كتاي خا  الهاة  الص بى 
 هى. ش(. 1370)تهرات  407 –392ص –)هى. ش(  عالم آياى خا  الهاة 



 مجلة علمية محكمة   –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

54 

تعتبىىر م يىىدة لل ىىؤي ين  وعلىىى ةىىبيا ال ثىىال الصىىبية التىىى نقلتهىىا جلبىىدت عىىن 
هىىىىىى( أو 984 -هىىىىىى930ال ااحثىىىىىا  بىىىىىين  وجىىىىىة ه ىىىىىايبت وأ ىىىىى  ال لىىىىى  الهاةىىىىى  )

مل  ه ايبت وأع ال كامرات وهرىدال ال بحب  الذى دونته عن مجرةا  األمبي فى 
)أ بة ه ايبت( وكلها مبثقة ومعت دة على يوايىا  صىحيحة  ومىن األجى اق الج يلىة 
التىىى تسىىتح) القىىراقة فىىى الكتىىاي وصىى ات ج ىىيالت وفصىىيحات ل راةىىم إقامىىة )قاعىىة 
ااحت ىىىىاا ( وةسىىىى بنها )الىىىىبى اللسىىىىم( و ىببىىىىة هرىىىىدال  فهىىىىى ت ىىىىدنا ا علبمىىىىا  

 ااحت اا  فى البال  ال غبلى.مبةعة تتعل) اىقب  

وكىىىىىات أببهىىىىىا اىىىىىابر أيًضىىىىىا لديىىىىىه اهت ىىىىىام  ىىىىىاص اىىىىىإيراد مثىىىىىا هىىىىىذا الرىىىىىب  مىىىىىن 
ال بحىىبعا   وذلىى  قرةرىىة واحىىحة علىىى أت جلبىىدت قىىرأ  كتىىاي أبيهىىا وهةىىذا كتبىى  

  باالرها متأثرة اه.

وةتضح أيًضا ذل  من  الل وص ها للحادثة ال تعلقة اقتىا هرىدال ونهايىة أمىر 
سب  ايتكااه مثا هذ  الجرة ة. وكان  جلبدت دتيقة فى وصى ها مصىاع  رامرات ا
 األة اي.

ومىىىا كتبتىىىه عىىىن صىىىعببة ال ىىىروي فىىىى األمىىىارن الجبليىىىة وبعىىىد الصىىىحراق ي ةىىىن 
 ااةترتاج من  الله أنها كان  تست تع برؤةة الصحراق والجاال وج ال الىبيعة.

 ية: أهم القضايا التى يك   عليها جلبدت فى ةيرتها الذات

 تاريخ ايران فى العصر الصفوى:  -1
مىىن أهىىم الحىىبادث فىىى تىىايبخ ايىىرات فىىى العصىىر الصىى بى واقعىىة لجىىبق ه ىىايبت إلىىى 
الشا  اله اة  قد تم تراولها ودياةتها كثيرًا ف ن ال عروف انه اعد ه ة ة ه ايبت مىن 

اقىبا  خير خىا  اياد الىذهاي الىى افغانسىتات وبد شىات ثىم العىبدة الىى الهرىد مىرة أ ىرى 
  .تساعد  ولكن كامرات وا بانه عايحب  وحير ا اتجه ه ايبت إلى  ري الهرد
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)بلبجسىىتات الحاليىىة( تىىأمروا حىىد  وتاضىىبا عليىىه ولىىم يبىى) امىىام ه ىىايبت حيلىىة 
ةىىىبى اللجىىىبق الىىىى ايىىىرات واةىىىتقبله الشىىىا  اله اةىىى  احسىىىن اةىىىتقاال وارىىىرم وفادتىىىه 

ةىات دونهىا ابىب ال ضىا فىى كتااىه والرةالة التى كتبهىا ال لى  ه ىايبت إلىى حىارم  را
"أربىىر نامىىه" تبىىين مىىدى الح ىىاوة التىىى حظىىى بهىىا ه ىىايبت فىىى بىىال  ال لىى  اايرانىىى 

 اله اة .

ولم يشاهد فى تىايةخ العىالم ملى  ألجىى حظىى ااةىتقاال علىى هىذا الرحىب الىذى 
  .حظى اه ال ل  ه ايبت وعاد الى بالد  مع  ًا مةرمًا مستردًا قبته"

تباليىىد أواصىىر ال ىىبدة والصىىداقة بىىين ةىىلىانم أ ىى  الشىىا  وكتبىى  جلبىىدت عىىن 
وذا  يبم األميىرة ةىلىانم  12اله اة  و وجة ه ايبت ح يد  اانب على هذا الرحب:

دعىىى  ح يىىىدة بىىىيجم لحضىىىبي البلي ىىىة فقىىىال ال لىىى  الهاةىىى  أل تىىىه لىىىب أيد  إقامىىىة 
 ولي ة فلتعديها  ايج ال ديرة فرصب   ي ىة وةىرادق ومقصىبية علىى اعىد ميلىين مىن
ال ديرة فى صحن ميدات يئيسى. وفى  راةات وفىى ال  الى  األ ىرى ياج اةىتع ال 
ةتائر أمام الخي ة وا يضعبت ةتائر  لىف الخي ىة  وكىات يرصى  مىن أجىا ال لى  

  ي ة مدوية مثا الاىيخة.

وأقام يجال ال لى   ي ىة ومقصىبية ومظلىة وأيىبات وعلقىبا فىى األيبىع جهىا  لبرىا  
أقىىىايي ال لىىى  أى ع اتىىىه وأ باتىىىه و وجاتىىىه ومحايمىىىه ونسىىىاق  ملبنىىىة وتىىى ةن الرسىىىاق مىىىن

 األمراق والسالالين وخايكن فى هذ  الح ا وكات كا الحاحرا  تقرةاًا ألف إمرأة.

وفى ذل  اليبم ةأل  األميرة ةلىانم ح يدة اانببيجم ها يبجىد مثىا هىذا الرىب  
ا فىىى  راةىىات مىىن ال ظىىال  واأليبانىىا  فىىى الهرىىد فقالىى  ح يىىدة بىىيجم أنهىىا يسىى بنه

 .گ"هايدان"چ" وةس بنها فى الهرد گ"دودان
                                                 

  .105-مرجع ةاب) –بدت نامهگل - 12
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واةىىىت ر الح ىىىا اليلىىىة اليىىىبم ووقىىى  ترىىىاول الىعىىىام أرلىىى   وجىىىا  األمىىىراق وهىىىن 
واق ىىا  و وجىىا  ال لىى  قىىدمن البىى) خىىبيبة الخضىىاي لألميىىرة ةىىلىانم بىىيجم وقىىدم  

مىىن كىىا نىىب  وأق شىىة مرسىىبجة اخيىىب  ذهىى   )ح يدة بىىيجم(ىاألميىىرة ةىىلىانم هىىدايا لىى
 يرها من أق شة  ير متداول اةتخدامها.و 

وملىى   راةىىات ذهىى  بر سىىه مىىع ال لىى  ه ىىايبت إلىىى مقىىر إقامتىىه مىىن أجىىا أداق 
 صالة العشاق.

لىىم يىىدوت خىىي ًا عىىن  –التىىى تتعلىى) بتىىايةخ ايىىرات –وفىىى ثرايىىا ال صىىادي األصىىلية
ةلبش الشا  اله اة  الخايج عن اللااقة مع ه ايبت اجااي  على اعتراقىه ال ىذه  
الشىىيعى وقىىد اخىىاي ابىىب ال ضىىا فىىى كتااىىه "ه ىىايبت نامىىه" ات ااي ةىىد لىىم يترىىاول هىىذا 
ال بحىىىب  فىىىى كتااىىىه "تىىىايةخ ه ىىىايبنى" وكتىىى  البىىىدايبنى فىىىى "مرتخىىى  التىىىبايةخ" ات 

"تىذكر   ه ايبت اجبر على ات يذكر اةم األئ ة فى الخىاىة وكتى  جىبهر فىى كتااىه
مبحب  اةاقة الشىا  اله اةى  الىى واقعا " خرل لهذا ال بحب  وأيد  ولألةف ات 

ه ايبت كان  جىذويها اا تالفىا  بىين الشىيعة والسىرة فىى ذلى  العصىر وقىد وصىا 
الى ات اع  ال ؤي ين ذكر ات الشىا  اله اةى  تىامر مىن اجىا قتىا ه ىايبت وفىى 
الرهايىىىة أجبىىىر  علىىىى مغىىىادية ايىىىرات ولىىىم يثبىىى  هىىىذا ال بحىىىب  ومىىىا اثيىىىر حىىىبل ذلىىى  

يجى   م ىخعال نيرات األ تالفا  بين الشىيعة والسىرة واال بحب  كات محاولة مره
اعتاايهىىىىا وثىىىىائ) معتبىىىىرة وةجىىىى  ات نثىىىى) ونعت ىىىىد  ي ىىىىا اويدتىىىىه "جلبىىىىدت" حىىىىبل هىىىىذا 

التىىى أحضىىرها  -كانىى  مىىن بىىين األخىىياق -ال بحىىب  فهىىى كتبىى  علىىى هىىذا الرحىىب:
عىىدة فصىىبص مىىن اليىىاقب  الرفىىيس كىىات يحىىت ظ بهىىا فىىى  –معىىه مىىن الهرىىد "ه ىىايبت"

"ح يىىد  اىىانب" ) وجتىىه( وذا  يىىبم  لعتهىىا "ح يىىد  اىىانب" مىىن اجىىا  ة معىىه أو مىىعصىىر 
الىىذهاي الىىى الح ىىام فسىىرق اعضىىها بباةىىىة "يوخىىن كىىب" أحىىد يفقىىاق ه ىىايبت واةىىر  
 باجىىىه معظىىىم أ ىىىى "ح يىىىد  اىىىانب" الىىىى نجىىىدة ا تىىىه ومىىىع ات ه ىىىايبت كىىىات يعامىىىا 
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ظا مرفبعة الرأ  اتحىبم  وجته ح يد  اانب معاملة حسرة إا انه كات يرةدها ات ت
حبلهىىىا الشىىىبها  فقىىىام ا يهىىىا الشىىىاي " باجىىىه معظىىىم" االاحىىىث والتحىىىرى وعىىىرف ات 
يوخن كب وصديقه قد اخترةا حصانًا عربيًا وكتبى  جلبىدت فىى كتابهىا ه ىايبت بهىذا 

 13-يلى: الشأت ما

 لقد تحدث  باجه معظم مع ن سه هةذا: 

ا أملىى  ال قىىدية علىىى خىىراق  "مىىع أنرىىى تربىرىىى اال لىى  صىىلة مصىىاهرة إا أنرىىى
 اغا نحيا على عةس  باجه  ا ى ويوخن كب فات لكليه ا أحصرة..."

وفى الرهاية أرتشف ات  باجه  ا ى كات يخ ى الياقب  فىى ع امتىه فأةىتأذت 
من ال ل  اات يس ح له اال  ال مىع  باجىه  ىا ى فىى حضىبي جاللىة ال لى  فسى ح 

 14ال بحب : له ال ل  ه ايبت وكتب  جلبدت اشأت ذل 

فى اليبم التالى جاق  باجه  ىا ى الىى ايىبات الىبال  فأ ىذ   باجىه معظىم ... "
على  رة و ىف الع امة من على يأةه وأ رج الياقب  مرها فأبتسم ال ل  وفرح  

  .ح يد  اانب وكا من ال ل  و وجته ح يد  اانب اثرى على  باجه معظم ..."

اللىذات اخىاحا ببجيه ىا عىن ال لى   –وكتب  جلبدت ايضًا اشأت ذلى  الشخصىين
 15على هذا الرحب: –ه ايبت واتجاها الى ال ل  اله اة  وافسدا العالقة بيره ا

... نىىىدم  باجىىىه  ىىىا ى ويوخىىىن كىىىب علىىىى فعلته ىىىا ومثىىىا كاله ىىىا امىىىام الشىىىا  
اله اةىىى  وافشىىىبا لىىىه ااةىىىراي كديتىىىه وفىىىى ن ىىىس البقىىى  ا بىىىروا ال لىىى  ه ىىىايبت اىىىات 

 ساة له ليس ك ا كات فى الساب)... ا الص ال ل  اله اة  االر
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: حضىىىر 16يلىىىى وكتبىىى  جلبىىىدت بىىىيجم اىىىأت العالقىىىا  الح ي ىىىة بىىىين ال لكىىىين مىىىا
ج يىىىع األهىىىالى وال ىىىبالى األخىىىراف واألرىىىابر والشىىىرة  والكبيىىىر والصىىىغير اةىىىتقاال 

الىى نهىر هل رىد  –ا ىا ال لى  –ال ل  وتقدم الج يع وكات معهم بهرام والقاةىى ميىر ا
ل ل  ه ايبت على البصبل أيةا أ ىبات الشىا  اله اةى  الخبىر لىه وعردما أوخ  ا

فرك  الشا  اله اة  جباد  وجاق اةتقااله بت سه وتعايفىا ف ىا بيره ىا وواقامىا ذلى  
ال لكىىات فىىى مةىىانين علىىى مقربىىة مىىن اعضىىها الىىاع  ك ىىا يسىىةن اللاىىات فىىى قشىىرة 

ت ال ةىىىايا   ي ىىىا اللىىىب   الباحىىىدة وكىىىات قىىىد وصىىىا تال ه ىىىا الىىىى حىىىد انه ىىىا ات يتاىىىادا
بيره ىىا وفىىى أ لىى  األحيىىات لىىب كىىات يتغيىى  الشىىا  اله اةىى  فكىىات ال لىى  ه ىىايبت 

 يحضر اليه بر سه لألال  رات عليه ..."

التىىى تبالىىد  بىىين ح يىىد  اىىانب  17وكتبىى  جلبىىدت بىىيجم اشىىأت العالقىىا  البديىىة
واألميرة ةلىانم ا   الشىا  اله اةى  وحصىر  علىى تراولهىا اىرةقىة جذااىة خىانها 
فىىى ذلىى  خىىأت تراولهىىا ال بحىىبعا  التايةخيىىة ال تعلقىىة بتىىايةخ ايىىرات والتىىى ا داعىىى 

  .لذكرها هرا

  -التاريخ احلضارى والثقافى االيرانى: -2
لب ناحث فى تايةخ ايرات األدبى فرىاديًا مىا نجىد كتىاي يترىاول باسىاالة وةالةىة 

  التىى تترىاول وبالت صيا ال بحبعا  العائلية واألجت اعية و صبصىًا ال بحىبعا
فتىىىىىرة ال لىىىىى  ه ىىىىىايبت فصىىىىىاعدًا أى اول ىىىىى  ال لىىىىىبش الىىىىىذين اثىىىىىروا الثقافىىىىىة اايرانيىىىىىة 
وال بحىىبعا  التىىى كتبتهىىا جلبىىدت بىىيجم اشىىأت ذلىى  جذااىىة ومه ىىة نحىىن نشىىير الىىى 

 اعضها: 

                                                 
 . 105 -104  مرجع ةاب) –بدت نامهگل - 16
 .105  مرجع ةاب) –امهبدت نگل - 17
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الباةىىعة ذا  ال يىىاة الجايةىىة ولىىم يةىىن هىىذا  رتبىى  اشىىأت انشىىاق الحىىدائ) الكبيىىرة
األمر معروفًا فى الهرد وكات له ايبت السب) فى هذا ال جىال وةىجل  جلبىدت بىيجم 

  .فى الهرد وآةيا البةىى -التى انش   –فى كتابها اة اق الحدائ) ال عروفة

ا افشىىات" فىىى آجىىر  گىىشىىا" فىىى بلىىخ وحىىدائ) " يافشىىات" و"گمثىىا حديقىىة "اىىا  دل 
فى كابىا وكىات يبجىد فىى دا ىا البيعىة اىابر وابرىه ه ىايبت ايضىًا  18نبيو ى  وحديقة

احتىىرام السىىادا  وعقائىىد الشىىيعة فاخىىاي  جلبىىدت بىىيجم فىىى مبحىىعين فىىى كتابهىىا إلىىى 
هذا ال بحب  احده ا عردما مرض ه ايبت فى حياة ابيه ووصا  بف اىابر عليىه 

بت ابرىه فليعجىا هللا إلى ديجة انه الل  من هللا ع  وجا اانىه لىب وجى  مىب  ه ىاي
اىىىه الىىىى الىىىداي األ ىىىرة بىىىدًا مرىىىه ك ىىىا أمىىىر اىىىابر اشىىىأت مىىىرض ه ىىىايبت الاقىىىًا لعقائىىىد 
الشىىيعة اىىات علىىى  ىىدام ال قىىام يراعىىبا  واي حضىىرة ال رتضىىى علىىى كىىرم هللا وجهىىه 
ووةح ىىىىىبا اول ىىىىى  الىىىىى واي وةةرمىىىىىبت وفىىىىىادتهم ابيىىىىىدأ مىىىىىن األيبعىىىىىاق وبسىىىىىب  الخىىىىىبف 

  .19ابتدأ من يبم الثالثاقواألحىراي ن ذ  تل  األوامر 

وعرىىدما انهىى م ه ىىايبت علىىى يىىد خىىير  ىىات انسىىح  و ىىرج ا يىىه كىىامرات علىىى 
ةىىبيا الر ىىاق فبير ىىا ه ىىايبت كىىات متضىىايقًا  لاىىه الرىىبم فىىرأى مرامىىًا وكتبىى  جلبىىدت 

 20تشرل ما يآ  على هذا الرحب:

 ع ةً  مرتديًا ثيااًا ا ضر من يأةه حتى أ  ص قدميه وفىى" ...جاق خخصًا 
تغىتم وأعىىه عصىا  فىى يىد  ال اايكىة وقىال هللا تعىالى  يد  عصا وقال: كن يجاًل وا

ةير ق  اابن ولتس يه جىالل الىدين اربىر فسىأل ه ىايبت الشىيخ مىا اةى   الشىرة ؟ 
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فقال: جرد  فيا اح د جام )جد  من ناحية امه ف ن ال عروف ات ام ه ىايبت كانى  
اةىااي احتىرام وخىعبية الجىامى فىى  من ةىادا  جىام ويب ىا ات هىذا السىب  كىات مىن

 . الهرد(

اشىىىأت احتىىىرام الرسىىىاق فىىىى ثالثىىىة مباحىىىع علىىىى ةىىىبيا ال ثىىىال  -وكتبىىى  جلبىىىدت
 21يلى: ما –عردما جاق  ماهم بيجم من كابا إلى الهرد فاةر  اابر ألةتقاالها

ةىىىر  متىىىرجاًل "... لىىىم يرتظىىىر ال لىىى  اااىىىام )اىىىابر( حتىىىى يحضىىىروا الحصىىىات وا
( فى الىدهلي  وكانى  ترةىد آرىام )مىاهم بىيجم( ات ت شىى مترجلىة جم)ماهم بيىوالتقى ب

 حتى مر لها ف شى اابر مترجاًل امامها حتى مر لها ..."

وقىىد خىىرح  جلبىىدت بىىيجم دوي ال ىىرأة فىىى امىىبي السياةىىة والحةىىم خىىرحًا م صىىاًل 
فكتبىى  فىىى احىىد الباحىىغ ات  ىىان اد  ع ىىة ه ىىايبت لعبىى  دويالبةىىاالة ومرعىى  قىىرقة 

 . 22م كامراتالخىاة ااة

 23-وكتب  خرل م صا لعرو  مير ا هردال على ذل  الرحب:

ولىىم يةىىن  كانىى  ةىىلىات بىىيجم أ ىى  مهىىدى  باجىىة  وجىىة "ميىىر ا هرىىدال" " ...
"آره  انم" قد قىد  لدى  وج أ   ال ل  اابر أبرًا أ رى ةبى "جع ر  باجه" وكان 
ا  تعهىىد  " ىىان اد  اتخىىذ  "ةىىلىانم" ابرىىة لهىىا ول ىىا بلغىى  ةىىلىانم الثانيىىة مىىن ع رهىى

بيجم" برعايتها وكان  تحبها جدًا ولم تكن تعاملها على أنها ابرة أ يها با اعتبرتهىا 
 ابرتها الحقيقية وأقام  لها ح ا  واج  اية فى ال خامة واألبهة.

 وأعى   ان دا  بيجم للعرةس األخياق التالية:
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ة  و  ىىىىس وةىىىىائد  و  ىىىىس صىىىىديرةا     ىىىىس أرىىىىباي ووةىىىىادة كبيىىىىر  ةىىىىتائر 
ومسردات  ومرتبتات  ونقااات و ي ىة بهىا ثالثىة وةىائد وهىذ  البةىائد مخاالىة اخيىب  
ذه   وأيضًا أهد  ل ير ا هرىرال الىاقم اىه تىاج ومرىديا ووخىال وأدوا  حربيىة كلهىا 

 مىع ة االذه .

)ةلىانم بىىيجم( ق ىىيص ا ياي  مىىن الجىىباهر وةىىاقب  وال مىىرد  ال يىىرو   ىوأهىىد  لىى
أيضىىًا قىىالدة وق ىىيص وقالدتىىات مرصىىعاتات االيىىاقب  وأيبىىع وال برجىىد  وعىىين الهىىرة و 

ق صىىىات لهىىىا أ ياي ووقىىىر  مرصىىىع االىىىديي ومظلىىىة ملكيىىىة وواحىىىد وخىىى ع وأت وأثرىىىات 
أ ىىرات مىىن الشىى عدات مىىن نىىب  مختلىىف  كثيىىر مىىن األدوا  ال ر ليىىة وأوانىىى مىىن كىىا 

فىىىى )ةلىانم جىىىانم( ىنىىىب  وكىىىا مسىىىتل ما  ال رىىى ل التىىىى ج عتهىىىا  ىىىان اد  أهىىىدتها لىىى
 جها ها.

وأعد   ان اد  بيجم ح اًل فخ ًا ل واج ةىلىانم بىيجم لىم يتسىر مثىا ذلى  الح ىا 
ألى مىىىىن أبرىىىىاق ال لىىىى  اىىىىابر وأعىىىىى   ىىىىان اد  بىىىىيجم ابرتهىىىىا )ةىىىىلىانم بىىىىيجم( تسىىىىع 
أحصىىرة مىىن أجىىبد األحصىىرة ومعهىىم ألج ىىه مرصىىعة االىىذه  وأوانىىى مصىىربعة مىىن 

 األحااش من كا جرس تسعة.الذه  وال ضة  و ل ات من األتراش والجركس و 

)مير ا هرىىدال( تسىىع أحصىىرة جيىىدة ىوأهىىدى مهىىدى بيةىىى  وج أ ىى  ال لىى  اىىابر لىى
ومعها لجام مرصع االذه  وأوانى مصربعة من الذه  وال ضة ونبعات آ رات من 
األحصىىىرة التىىىى تصىىىلح لألح ىىىال أهىىىدا  مىىىن كىىىا نىىىب  تسىىىعة مىىىع لجىىىام مىىىن القىي ىىىة 

رتغالية  و ل ات أتراش وأحاا  وهربد من كىا ال رسبجة من  يب  الذه  وةتائر ب
 نب  تسعة وثالثة أ يال وثالثة جرا ةر لل يلة.
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ومىع انىه الغىى  24وفى مبحىع أ ىر كتبى  اشىأت لعى  اوياق الحىظ )الكبتشىيرة(
األحت ال اعيىد الريىرو  فىى الهرىد ولكىن الاقىًا ل ىا كتبتىه جلبىدت انىه  ىا متىدواًا بىين 

كبيىىر بىىين التي ىىبيةين فىىى عصىىر جهىىانجير وخىىا  التي ىىبيةين ولعلىىه حظىىى ااهت ىىام 
 جهات وكتب  جلبدت اشأت عيد الريرو  على هذا الرحب: 

" ...رانبا يتبركبت االساعة عشىر يىبم التىى تلىى الريىرو  وكىانبا يرتىدوت الثيىاي 
 25الخضراق يأمروت ايبعين فتاة اايتداق ال الاس الخضراق وصعبد الجاال ..."

 جلبىىدت يحىى) لرىىا أت نعىىدها ةىىيرة ذاتيىىة برىىاق علىىى مىىاومىىن  ىىالل دياةىىترا لسىىيرة 
 يلى:

تىىىىاب) السىىىايد مىىىع الشخصىىىية الىىىرئيس: يعتبىىىر هىىىذا الشىىىر  أهىىىم خىىىر  مىىىن  -1
خرو  السيرة الذاتية  و الًاا ما يتحدد تىاب) السايد مىع الشخصىية الىرئيس 

وةؤكىىىد  الىىىذى ت ترحىىىه السىىىيرة الذاتيىىىة مىىىن  ىىىالل اةىىىتع ال حىىى ير ال ىىىتكلم 
 وهىىىذا الشىىىر  متىىىبفر فىىىى ةىىىيرة جلبىىىدت  ا 26ال ىىىتكلم لبجىىىبت علىىىى حىىى ير

 تتحدث عن ن سها إا بل ظ "حقير" وتقصد ح ير ال تكلم.

أنه اصدي ال ل  أربر فرمانًا فىى بدايىة حة ىه اىات  تحديد الغاية من الكتااة -2
أى خخص يجد فى ن سىه قىدية ومهىاية فىى كتااىة التىايةخ عليىه ات يىدوت مىا 

ه ىىايبت وعصىىر  وةةتبهىىا ااةىىم ال لىى  أربىىر لديىىه مىىن معلبمىىا  اشىىأت حيىىاة 
وأيةىىا و ةىىر  هىىذا األمىىر إلىىى كىىا ال ضىىالق والكتىىاي وال حركىىين فىىى الىىبال  

                                                 
 .114ص  رجع ةاب)م –بدت نامهگل - 24
 . 114ص  مرجع ةاب) –بدت نامهگل - 25
ال ركىىى   ترج ىىىة ع ىىىر حلىىىى  24 السىىىيرة الذاتيىىىة ال يثىىىاق والتىىىايةخ األدبىىىى  فيليىىى  لبجىىىبت  - 26

 .22 م 1994الثقافى العربى  
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ال لكىىىى وكانىىى  جلبىىىدت هىىىى الشىىىخص البحيىىىد فىىىى هىىىذ  األةىىىرة التىىىى دونىىى  
 .تايةخ ه ايبت ا بج  ذل  األمر

ا  يسىجا أيىام ال بلتىه وخىاااه وكهبلتىه ومى تسجيا ال رق بر سه تايةخ ن سه  -3
 فيها من أحداث وهذا متبفر أيًضا فى ةيرة جلبدت على الرحب التالى:

التىىى كىىات ابيهىىا ال لىى   –م فىىى كابىىا920ه/390ولىىد  "جلبىىدت اىىانب" فىىى ةىىرة 
وحين وادتها كات ع ىر ابيهىا أيبعىين  –"اابر" يحة ها مرذ بلغ التاةعة عشرة من ع ر 

د ال لىى  "اىىابر" وخىىاابها فىىى عاًمىىا وال عىىروف ات "جلبىىدت" قضىى  فتىىرة ال بلتهىىا فىىى عهىى
عهد ال لى  "أربىر" و ىا أبيهىا "اىابر" يعتبىر ن سىه ميىر ا اىابر )األميىر اىابر( حتىى ةىرة 

 . )اابر خا (ىميالد ابره ه ايبت ف ى ن س العام اصدي امًرا اات يلق  ب

وكىىات مىىيالد "ه ىىايبت" مىىن أم إيرانيىىة ومىىن عائلىىة ةىىادا  ماايًكىىا ومي بًنىىا فقىىد 
 وب  وقتا "خاهى بيى   ىات" بباةىىة الشىا  "اةى اعيا الصى بى" صادف ه ة ة األ

وكىىات األ وبىى  عىىدو مشىىترش لكىىال ال لكىىين أى اىىابر و ةىى اعيا الصىى بى ول ىىا كانىى  
ه اللبى  مىن  وجهىا 926"ماهم اانب" أم ه ايبت فقد  أبراق كثيرةن لذل  فى ةىتة 

"هرىدال"  لىذى ةى ا ا –ال ل  اابر أت يعهد اليها بتربيىة ابرىه األول مىن  وجتىه دلىداي
الىذى لىم يتجىاو   –وحق) ال ل  لها ي بتها وفايق األبىن –ت يًرا اانتصاياته فى الهرد

حضىىن أمىىه وعهىىد اىىه الىىى ال لكىىة "مىىاهم اىىانب" وبعىىد وادة  –الثالثىىة أيىىام مىىن ع ىىر 
"جلبىىىدت اىىىانب" أيضىىىا اللبىىى  "مىىىاهم اىىىانب" مىىىن ال لىىى  "اىىىابر" أت يصىىىدي ليعهىىىد اليهىىىا 

وفى هذ  ال تىرة كىات لىدى "دلىداي" أم "هرىدال"  –" الصغرى "جلبدت"بتربية ابرة "دلداي
نسىاة  -و"جلبدت" برتات آ رةتات هن "جلرنج اانب" وجلشهر  اانب" وابرا يدعى "الىباي"

األخ الىىبدود والىىبافى  –وعلىىى هىىذا الرحىىب تربيىىا "هرىىدال" –الىىى مديرىىة فىىى خىى ال الهرىىد
فىىى حضىىن ام "ه ىىايبت"  -لتي بيةىىةعال ىىة األةىىرة ا -وا تىىه "جلبىىدت اىىانب" –له ىىايبت 
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وأفضا مصدي للتعرف على حياة جلبدت اىانب هىب كتابهىا ن سىه  –ماهم اانب جامى"
أى  -ه933إنه فىى ةىرة  -فهى تحدث  عن ن سها اايجا  فى عدة امارن فكتب :

وصىىل  "جلبىىدت اىىانب" برفقىىة ال لكىىة "مىىاهم  –ن ىىس السىىتة التىىى  ىى ا فيهىىا اىىابر الهرىىد
جلس  فى حضن أبيها ألول مرة وتصف "جلبدت اىانب" ذلى  اللقىاق اانب" الى الهرد و 
".. ج ىى  لاقامىىة مىىع ال لىى  اااىىام )اىىابر( وةىىجد  علىىى قدميىىه  27علىىى هىىذا الرحىىب:

وةىىألرى أةىى لة كثيىىرة وأجلسىىرى فىىى حضىىره وفىىى تلىى  األثرىىاق هىىذ  الحقيىىرة )جلبىىدت 
 . اانب(   رتها ةعادة لم تكن تتصبي ارثر مرها .. "

)جلبدت( اهت اًمىا ىه تبلى "ه ايبت" الحةم واهتم ب937اابر فى ةرة وبعد وفاة "
خديًدا وكات يذه  بر سه مع أ باته وأقايبه ال ت وجين إلىى مرى ل "جلبىدت" والجىدير 
االذكر أت السيدة الثانية التى ت وجها "ه ايبت" كان  مىن صىديقا  "جلبىدت وكتبى  

 28مبيرة تل  البقائع على هذا الرحب:

ال لىى  الىىى مرىى ل هىىذ  الحقيىىرة )جلبىىدت( وكىىن يىىأتين كىىا الرسىىاق إلىىى "رىىات يىىأتى 
مرىى ل هىىذ  الحقيىىرة وكىىن يىىرافقن ال لىى  والخالصىىة أت ال لىى  "ه ىىايبت" واةىىى  ىىاالر 

                                                 
.. "دي مال م  حضر  اادخا  اااام آمىد  مال مى  كىردم وديبىاى افتىادم وحضىر  برةى   - 27

دي اغا نشانرد وايرحقير يا دي آنقدي  بخحالى يوى ن ىبد كىه م ةىدى  اسياي ن بدند.  مانى
  .برآت متصبي نااخد .. "

 .45مرجع ةاب)  ص –رلبدت اانب
حضىىىر  اادخىىىا  دي انىىىه ايىىىن حقيىىىر مىىىى آمدنىىىد وه ىىىه بية ىىىات دي  انىىىه ايىىىن حقيىىىر آمىىىد   - 28

ا مال م  حضر  اادخىا  مىى كردنىد  ىرض كىه حضىر  اادخىا   ىاالر جىبي ايىن ةةشىته ي 
اعىىد ا  وفىىا  اادخىىا  اااىىام )اىىابر( وآرىىام )مىىاهم بىىيةم( جرىىين عرايىى  مىىى كردنىىد ... وخىى ق  

 بيحد دي ااي  اين حقير مى فرمبدند كه يتي ى وبى ةرى  بد يا ندانستم.
 . 55ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب
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حتى إنرى  –اعد وفاة ابيها ال ل  "اابر" و"ارام" )ماهم اانب( –هذ  ال هيضة الجرال
 .لم أعرف اليتم والحرمات"

ت ح نهىىا علىىى وفىىاة "مىىاهم اىىانب"  وجىىة ابيهىىا واألم اشىىأ -وكتبىى  "جلبىىدت اىىانب"
ه.ق( يحل  "مىاهم" 940"فى خهر خبال ) 29على هذا الرحب: -التى يبتها وياعتها

) وجىىة أبىىى( عىىن العىىالم ال ىىانى إلىىى عىىالم الخلىىبد وتجىىدد  حرقىىة اليىىتم ألبرىىاق خىىا  
رى حالىة فهىى التىى يبترىى وانتىابت –أنا )جلبدت( -اااام )اابر( و صبصا االرساة لى

ونهىاًيا وجىاق ال لى  إلىى عىدة مىرا  وواةىر    ربية وحىعف خىديد وكرى  ااةىى لىياًل 
عاخىىى  "جلبىىىدت" فىىىى ن ىىىس  وبعىىىد وفىىىاة "مىىىاهم" 30وخىىىايكر  ه ىىىبم  و  رنىىى  احاىىىه"
"دلىىىدايبيجم" أمهىىىا  م( ذهبىىى  عرىىىد1523ه/ 941ال رىىى ل وبعىىىد عىىىام أى فىىىى ةىىىرة )

 الحقيقة وكتب  "جلبدت اانب" فى هذا الشأت:

كرىى  فىىى الثانيىىة مىىن ع ىىرى اصىىىحبتر  "آرىىام" )مىىاهم  وجىىة أبىىى( إلىىى  حير ىىا
مر لهىىا ويبترىى  ول ىىا بلغىى  العاخىىرة مىىن ع ىىرى يحلىى  عىىن الىىدنيا ف ةثىى  عامىىا آ ىىر 

                                                 
دات ه. ق( آرىىام )مىىاهم( ا  عىىالم فىىانى اعىىالم جىىاودانى  راميدنىىد وفر نىى940"ديمىىا  خىىبال ) - 29

حضىىىر  اادخىىىا  اااىىىام يا دا  يتي ىىىى تىىىا   خىىىد بتخصىىىيص ا ىىىن كىىىه ايشىىىات  ىىىبد مىىىرا بىىىرويش 
  .فرمبد  ببدند مرا الرفه حالى وبيىاقتى ومصيب  صع  دة  داد  ببد

 .58ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب
حضر  اادخا  جرد مرتاه آمد  دلىدايهها و  خبايههىا  خ  ويو  كرةه وفغات و ايى مى كردم. =

  .نى كردندند"ومهربا
 . 58ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب

دوةاله ببدم كه حضر  آرام مرا دي مر ل  ىبد بردنىد  وبىرويش كردنىد ود  ةىال خىدم كىه  - 30
ايشات ا  عالم يحلى  ن بدنىد تىا يى  ةىال ديةىر هىم دي مرى ل آرىام بىبدم ...دي ةىال يىا دهم 

  .ه را  آجم )ماديش دلداي بيجم( خدم"
 . 58ص اب) مرجع ة –رلبدت اانب
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فىىىىىى مرىىىىى ل "آرىىىىىام" وفىىىىىى ةىىىىىن الحاديىىىىىة عشىىىىىرة أ ىىىىىذتر  "آجىىىىىم" )دلىىىىىداي بىىىىىيجم أمىىىىىى 
 .الحقيقية("

بىىىى  هىىىىى هىىىىذا وبعىىىىد عىىىىدة ةىىىىربا  بىىىىد  جلبىىىىدت خىىىىااة ج يلىىىىة امىىىىام ال لىىىى  وكت
عرىىدما  -الىىذى جىىاق  يىىه ال لىى  لىىياًل يحىىا ونحىىن يافقرىىا  -"فىىى ن ىىس اليىىبم 31الشىىأت:

فىىى البدايىىة أنىىا لىىم أعرفىى  ألنرىىى عرىىدما قىىد   -يأى هىىذ  الحقيىىرة )جلبىىدت( قىىال لىىى:
وانت يأيتىى  اىىال القة  -جىىي  الرصىىر إلىىى "جىىبي بركالىىه" كرىى  ترةىىدت ع امىىة البةلىىة

جلبىىىىدت وأحيانىىىىا كرىىىى  أقىىىىبل نادًمىىىىا يىىىىاليترى  يىىىىاوكرىىىى  اتىىىىذكرش كثيىىىىًرا  –فلىىىىم أعرفىىىى 
 .أحضرت  معى"

وفىىى ح ىىا عىىرو  "هرىىدال ال خىىم الىىذى أتىىيم فىىى آجىىر  جلىىس "ه ىىايبت" و"مىىاهم 
بيجم" أمام العرو  فبق وةادة وكات على ي يرهىا أ ىبا  اىابر وةىائر نسىاق األةىرة 

واأل ىبا  ال حترما  من بيرهم أ با  "الغ بي " بير ا جلس  جلبدت بيجم مىع األم 
 .32على وةادة ناحية الش ال"

                                                 
)... ه ىىات يو  كىىه حضىىر  آمدنىىد خىى  بىىبد كىىه يفتىىه مال مىى  كىىرديم ايىىن حقيىىر يا ديدنىىد  - 31

فرمبدند كه اول تىرا نشىرا تم ا  بىراى آنكىه وقتىى كىه لشىةر   ىر اثىر اىه كىبي بركالىه كشىيد  
ببدم الاقى ببش ببدى الحال كه لج  وقصااه ديدم نشرا تم وكلبدت من تىرا اسىياي يىاد مىى 

  .اهى اشي ات خد  مى ك تم كه كاخةى ه را  مى آويدم"رردم وك
 .75ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب

دي جشىىن عروةىىى م صىىا هرىىدال كىىه دي آرىىر  بركىى اي خىىد ه ىىايبت ومىىاهم بىىيجم دي جلىىب  - 32
تخىى  يوى يىى  دو خىى  نشسىىته دي دةىى  ياةىى  ايشىىات  ىىباهرات اىىابر وةىىاير  نىىات محتىىرم 

الىىغ بيىى  نشسىىته كلبىىدت اامىىادي و ىىباهرات دي دو خىى    ىىانباد  ا  ج لىىه جرىىد تىىن ا   ىىباهرات
 .دة  ج  نشس "
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ه ايبت اعرح  ببجههىا عىن  "جلبدت بيجم" وبر س القدي الذى كان  تح  اه
أ يها "رامرات" الذى معايًحا "اابر" علىى الىدوام ول ىا كىات مرحىا  للتسىرن اشىدة لىذا 
رىىىات يرتقىىىد اعترىىىاق "ه ىىىايبت للتشىىىيع وةعيىىى  عليىىىه انتسىىىااه للسىىىادا  وقبىىىا أت يهىىى م 

ا ترة قصيرة فر كامرات من الهرد الى اهبي مصىحًاا معه كا عائلة اىابر ه ايبت 
علىى  –ووفقًا للرةالة التى كات قد أ ذها كامرات من ه ايبت كانى  جلبىدت مضىىرة

"فىىى الرهايىىة جعلىىبنى  -أت تىىذه  معىىه وكتبىى  جلبىىدت اشىىأت ذلىى : – ىىالف ي بتهىىا
 .33وح لبنى االقبة والجبر"أمهاتى وأ باتى وأقايي أبى  –االاةاق والرحي  –أفايق 

وكتب  جلبدت  ىااًا أل يها ال ل  ه ايبت تشةب له  فىرد عليهىا اخىىاي أ ىر 
فحىىىبا : لىىىم تكىىىن لىىىدى يااىىىة فىىىى ات افايقىىى  ولكىىىن ميىىىر ا اىىىالغ كثيىىىرًا وا هىىىر العجىىى  

 . 34واأللحال وكات حرويةًا ات اعهد ا  لى مير ا"

تقىىىيم "جلبىىىدت" فىىىى كابىىىا  والىىىبال فتىىىرة "ه ىىىايبت" ونفيىىىه اعيىىىدًا عىىىن الهرىىىد كانىىى 
وكانىى  تعىىانى مىىن العىىذاي مىىن ناحيىىة ا باتىىه الىىذين اتحىىدو حىىد "ه ىىايبت" وكىىات قىىد 

  .اعتكف "هردال" ا يها الشقي) ولم يةن له أى نشا 

وعرىىىدما عىىىاد ه ىىىايبت مىىىرة أ ىىىرى إلىىىى افغانسىىىتات ا سىىىاعدة جىىىي  اله اةىىى  فىىىى 
 ةىات تتحىدث كلبىدت عىن البداية اةتبلى على قردهاي ثم ةيىر على كابىا وفىى هىذا ال

                                                 
ا هىم جىدا  ...آ ر اصد كرةه و ايى وفغات ا  والدها وا  ه شيرها وا  مردم بدي وبىراديات  - 33

  .ررد  ب جر و وي بردند
 .78ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب

اي كىرد وعجى  والحىال ن ىبد من دل نداختم كه ترا ا   بد جىدا امىا جىبت ميىر ا ماالغىه اسىي - 34
  .حروي خد كه ترا اه مير ا ةبردم"

 . 79ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب
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اانىه كىات يسىةن فىى وايىة واقعىة  –الذى لم تكن قىد تعرفى  عليىه اعىد - وجها " ضر"
  -فى افغانستات وتكت  كلبدت بيجم اشأت انتصايا  ه ايبت ووصبله إلى كابا:

مىىن خىىهر خىىبال  12جىىاق كىىا العىىا فين لل ثىىبل أمىىام ال لىى  فىىى كابىىا وفىىى يىىبم 
"جلبىدت بىيجم"(  وهد  الحقيرة و"جلشهر  بيجم" داي بيجم"نحن ج را )السيدة البالدة "دل

ل رافقىىة ال لىى  ول ىىا كانىى  قىىد مىىر    ىىس ةىىربا  علىىى حرمانرىىا مىىن الصىىحاة وقىىد 
تحرينىىا مىىن محرىىة الاعىىد ومشىىقة الهجىىر وحظيرىىا برع ىىة وصىىال ولىىى الرع ىىة وب جىىرد 

كرىىا  القلىى  ال ه ىىبم ونىىبي  العىىين ال صىىااة االرمىىد ومىىن فىىر  السىىعادة يؤةتىىه انىىتع 
 . 35نؤدى صالة الشةر فى كا وق "

وبعد يحيا ه ايبت مىن كابىا اصىاح  مىرة أ ىرى تحى  تصىرف كىامرات الىذى 
رىىات يسىىى ألمىىه وا تىىه جلبىىدت وكىىات يحىىاول ااةىىت ادة مىىرهن فىىى معاداتىىه له ىىايبت 

 36وكتب  جلبدت بذل  الشأت:

                                                 
... ه ىىه نقىىاي  نبا تىىه دي  ىىدم  حضىىر  دي كابىىا دي آمدنىىد ويو  دوا دهىىم مىىا  مىىذكبي  - 35

حضىىر  والىىد  دلىىداي بىىيجم وكلجهىىر  بىىيةم وايىىن حقيرحضىىر  يا مال مىى  كىىرديم. جىىبت مىىد  
دولىىىى  مال مىىىى  محىىىىروم ومهجىىىىبي بىىىىبديم وا  محرىىىى  دويى ومشىىىى  بىىىىرج ةىىىىال بىىىىبد كىىىىه ا  

مهجبيى  الص خد  بدول  وصىال آت ولىى نع ى  مشىرف خىديم وب جىرد ديىدت دل   ى د  
يا حضىىبيى وجشىىم يمىىد ديىىد  يا نىىبيى تىىا   حاصىىا كشىى  وا   بخىىحالى هىىر  مىىات ةىىجدا  

 . خةر اجا مى آويد"
 . 114-113ص مرجع ةاب)  –رلبدت اانب

ا كامرات حضر  والد  يا ومرا ا   انىه اللبيدنىد وحضىر  والىد  يا حةىم كردنىد كىه ... مير   - 36
  ترد كه اين هم  انهق خ اة  ه ين جا ااخيد.گدي  انه قبيبيةى ااخرد ومرا 

 ه ايرجا ااخم دي جاي  كه والد  من  باهد ببد من ني  آنجا  باهم ببدچمن ك تم كه براى 
  مىا ملحى) خىبند ر  باجىه  ىات  ىىى نبةسىيد كىه آمىدس اخضىپى ترىد كىه گايشات دي جباي من 

 . 117ص مرجع ةاب)  –كلبدت اانب و االر ج ع دايند.
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السىيدة  " ... اةتدعانى مير ا كامرات أنا والسيدة البالىدة مىن ال رى ل واللى  مىن
البالدة أت تقيم فى ترةانة عسةرةة وقال لى: هذا أيضًا مر ل   أنا قل  فىى ال ةىات 
الذى تقيم  يه والدتى ةأتيم أنا أيضًا ..." ثىم قىال عليى  )جلبىدت( أت تكتبىى  ىااىًا 

  .لخضر  ات لكى يلح) برا وةجت ع الش ا"

الحجىج التىى مىن  ول ا لم تكن جلبدت مستعدة لكتااة هذ  الرةىالة لىذل  ا تلقى 
بيرهىىىا أت  ضىىىر لىىىيس مثق ىىىًا ثىىىم ايةىىىل  إليىىىه يةىىىالة فىىىى الخ ىىىاق تحثىىىه علىىىى عىىىدم 
اانض ام إلى كامرات ونتيجة تل  الرةىالة لحى)  ضىر به ىايبت وقىدم لىه ال سىاعدة 

 والعبت. 

وفى اوا ر ص حا  الكتاي تتحدث عن كامرات ميىر ا فتصى ه اأنىه يجىا  ىالم 
ها اىىالقا  عليىىه ا ضىىا مسىىاعى يجىىال الىىبال  وخىىقى وةىىيى الخلىى) ثىىم تخىىتم ةىىيرت

 عن الرة) ةيد مح د وبأمر من ه ايبت ة ل  عيرا .
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